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Стаття присвячена дослідженню окремих проблемних питань правового регулювання ведення бухгалтерського обліку та фінансової 
звітності Державного бюджету України. Проаналізовано сучасний стан наукового дослідження проблем правового регулювання ведення 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності з виконання Державного бюджету України. Розглянуто основні законодавчі та підзаконні пра-
вові акти в системі регулювання ведення бухгалтерського обліку та подання фінансової звітності з виконання Державного бюджету України. 
Здійснено порівняльний аналіз Бюджетного кодексу України з іншими законодавчими актами в системі правового регулювання ведення 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності з виконання Державного бюджету України на предмет стабільності законодавства. Визначено 
загальний стан дотримання юридичної техніки у сфері законодавства, яке регулює ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 
Досліджено особливості нормативного закріплення національної методології ведення бухгалтерського обліку в державному секторі. Дослі-
джено ступінь актуальності інформації, яка міститься у бланкетних нормах Бюджетного кодексу України, з регулювання ведення бухгалтер-
ського обліку та фінансової звітності щодо виконання Державного бюджету України. Визначено стан дотримання принципу верховенства 
права під час укладення Бюджетного кодексу України. Встановлено окремі порушення принципу юридичної визначеності у статтях Бюджет-
ного кодексу України, присвячених регулюванню бухгалтерського обліку та фінансової звітності з виконання Державного бюджету України. 
Виокремлено суттєві порушення принципу законності в нормах Бюджетного кодексу України, присвячених регулюванню ведення бухгалтер-
ського обліку та фінансової звітності з виконання Державного бюджету України. Проаналізовано окремі норми Бюджетного кодексу України 
з приводу аналізу законодавчих підходів до правового регулювання ведення бухгалтерського обліку. Запропоновано низку законодавчих 
змін до Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів з метою усунення недоліків правового регулювання ведення бух-
галтерського обліку та подання фінансової звітності з виконання Державного бюджету України.
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The article is devoted to the study of some problematic issues of legal regulation of accounting and financial reporting of the State Budget 
of Ukraine. The current state of scientific research on the issues of legal regulation of accounting and financial reporting on the implementation 
of the State Budget of Ukraine is analyzed. The main legislative and bylaws in the system of regulation of accounting and submission of financial 
statements for the implementation of the State Budget of Ukraine are considered. A comparative analysis of the Budget Code of Ukraine with 
other legislative acts in the system of legal regulation of accounting and financial reporting on the implementation of the State Budget of Ukraine 
for the stability of legislation. The general state of observance of legal techniques in the field of the legislation regulating conducting accounting 
and the financial reporting which is made on execution of the State budget of Ukraine is defined. The peculiarities of normative consolidation 
of the national methodology of accounting in the public sector are studied. The degree of relevance of the information contained in the blanket 
norms of the Budget Code of Ukraine on the regulation of accounting and financial reporting on the implementation of the State Budget of Ukraine 
is studied. The state of observance of the principle of the Rule of law at the conclusion of the Budget code of Ukraine is defined. Certain violations 
of the principle of legal certainty have been established in the articles of the Budget Code of Ukraine devoted to the regulation of accounting 
and financial reporting on the execution of the State Budget of Ukraine. Significant violations of the principle of legality in the norms of the Budget 
Code of Ukraine devoted to the regulation of accounting and financial reporting on the implementation of the State Budget of Ukraine. Some 
norms of the Budget Code of Ukraine on the analysis of legislative approaches to the legal regulation of accounting are analyzed. A number 
of legislative amendments to the Budget Code of Ukraine and other normative legal acts are proposed in order to eliminate the shortcomings 
of the legal regulation of accounting and submission of financial statements on the execution of the State Budget of Ukraine.
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Ведення  бухгалтерського  обліку  та  складання фінансо-
вої звітності в такій вразливій сфері, як виконання Держав-
ного  бюджету  України,  є  питанням  національної  безпеки 
та стабільності економіки. Основою бухгалтерського обліку 
та подання фінансової звітності є відповідна правова база, яка 
має відповідати принципам верховенства права, законності, 
правової  визначеності,  стабільності  та  передбачуваності. 
Окрім  цього,  вносячи  часом  певні  зміни  до  нормативної 
бази, законодавець припускається помилок законотворення. 
Це призводить до утворення правових колізій, які є непри-
пустими, адже йдеться про Державний бюджет України.

Проблемні  питання  здійснення  бухгалтерського  обліку 
в  сфері  виконання Державного  бюджету України  досліджу-
вали  такі  вітчизняні  науковці,  як  О.  Дорошенко,  Т.  Клад-
ницька, Л. Ловінська, В. Метелиця, А. Фаріон, Н. Хорунжак, 
В. Янчук, Г. Янчук тощо. Однак більшість наукових робіт при-
свячена дослідженню бухгалтерського обліку  в  державному 
секторі економіки, а питанням, які стосуються здійснення бух-
галтерського обліку та ведення фінансової звітності, не була 
приділена належна увага з боку наукової спільноти.

Систему  правової  основи  ведення  бухгалтерського 
обліку та фінансової звітності в бюджетній сфері регулює 
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Бюджетний кодекс України (далі – БК України) (глава 10), 
який, попри те, що був прийнятий у недалекому 2010 році, 
вже  зазнав  понад  25  редакцій  [1],  а  також  Закон  Укра-
їни  «Про  бухгалтерський  облік  та  фінансову  звітність 
в Україні» від 16 липня 1999 року у редакції від 1 липня 
2021 року [2]. Слід сказати, що зазначений Закон України 
зазнав менше редакційних змін, хоча й був прийнятий зна-
чно  раніше,  аніж Бюджетний  кодекс України. Хоча  й  не 
прямо, але це може свідчити про незадовільний підхід до 
законотворення та загальні проблеми юридичної техніки, 
які мали місце під час укладення Бюджетного кодексу.

Аналіз правових основ ведення бухгалтерського обліку 
та звітності про виконання Державного бюджету України 
слід розпочати саме з дослідження глави 10 Бюджетного 
кодексу України, яка містить основні норми, що присвя-
чені регулюванню даного питання.

Так,  глава  10  БК  України  (що  вміщує,  зокрема, 
статті  56  і  57)  присвячена  питанням  бухгалтерського 
обліку  та  звітності  про  виконання Державного  бюджету 
України. У ч. 9 ст. 78 БК України передбачено, що ведення 
бухгалтерського  обліку  виконання  місцевих  бюджетів 
та закриття рахунків місцевих бюджетів після закінчення 
бюджетного  періоду  здійснюються  з  урахуванням  поло-
жень статей 56 і 57 цього Кодексу [1].

Водночас у ч. 1 ст. 2 Закону України «Про бухгалтер-
ський  облік  та  фінансову  звітність  в  Україні»  передба-
чено, що цей Закон поширюється на операції з виконання 
державного та місцевих бюджетів і складання фінансової 
звітності про виконання бюджетів з урахуванням бюджет-
ного законодавства [2]. Тут ми вбачаємо законодавчу колі-
зію щодо регулювання одного й того ж питання двома різ-
ними нормативно-правовими актами.

Регулювання  питань  методології  бухгалтерського 
обліку та звітності про виконання бюджетів здійснюється 
Міністерством  фінансів  України  (ч.  1  ст.  56  БК  Укра-
їни). Для виконання вказаного положення Міністерством 
фінансів України був виданий Наказ «Про  затвердження 
Положення про організацію бухгалтерського обліку і звіт-
ності  про  виконання  державного  та  місцевих  бюджетів 
в  органах Державної  казначейської  служби України» від 
21 жовтня 2013 р. № 885 [3].

Ведення  бухгалтерського  обліку  і  складання  звіт-
ності  про  виконання  бюджетів  як  один  із  елементів 
казначейського  обслуговування  бюджетних  коштів 
(п. 3 ч. 1 ст. 43 БК України) має здійснюватися з дотриман-
ням національних положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку в державному секторі та інших нормативно-право-
вих актів Міністерства фінансів України. Такі  стандарти 
були затверджені наказами Міністерства фінансів України 
від 12.10.2010 р. № 1202 «Про затвердження національних 
положень  (стандартів)  бухгалтерського  обліку  в  держав-
ному  секторі»  та  від  24.12.2010  р. № 1629  «Про  затвер-
дження  національних  положень  (стандартів)  бухгалтер-
ського  обліку  в  державному  секторі»  [4;  5].  Тобто  є  два 
нормативно-правових акти з однією назвою.

Основною відмінністю між цими двома однойменними 
актами  є  те,  що  вони  затверджують  національні  поло-
ження  (стандарти) бухгалтерського обліку в державному 
секторі в різних категоріях. Так, наказ № 1202 затверджує 
стандарти за номерами 121 «Основні засоби», 122 «Нема-
теріальні  активи»  та  123  «Запаси»  [4],  а  наказ Мінфіну 
№  1629  затверджує  національні  стандарти  бухгалтер-
ського  обліку  за  номерами  102  «Консолідована  фінан-
сова звітність», 103 «Фінансова звітність за сегментами», 
124  «Доходи»,  125  «Зміни  облікових  оцінок  та  виправ-
лення  помилок»,  126  «Оренда»,  127  «Зменшення  корис-
ності  активів»,  128  «Зобов’язання»,  129  «Інвестиційна 
нерухомість» [5].

З  аналізу  положень  цих  наказів  логічно  випливає 
питання про те, навіщо потрібне існування двох окремих 
підзаконних  нормативно-правових  актів,  які  спрямовані 

на регулювання одного питання, хоча й закріплюють дещо 
відмінні норми. На нашу думку, для поліпшення якісного 
стану законодавчої бази з питань правового регулювання 
ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності на 
виконання Державного бюджету України необхідно вище-
наведені  накази  об’єднати  в  один  нормативно-правовий 
акт, в якому буде міститись уся сукупність національних 
стандартів ведення бухгалтерського обліку в державному 
секторі.  Це  значно  покращить  рівень  прозорості  відпо-
відних  стандартів,  а  також  спростить  сприйняття право-
застосовувачами даних положень. Існування двох наказів, 
які мають одну назву, може призвести до неправильного 
застосування національних стандартів ведення бухгалтер-
ського обліку в такій важливій сфері життєдіяльності дер-
жави, як виконання Державного бюджету України.

Окремо  хотілося  б  зазначити,  що  бухгалтерський 
облік  операцій  щодо  виконання  Державного  бюджету 
України  здійснюють  саме  органи  Казначейства  Укра-
їни  у  порядку,  встановленому  Міністерством  фінансів 
України (ч. 2 ст. 56 БК України). Цей облік має відобра-
жати всі активи та зобов’язання держави. У тексті норми 
частини  2  статті  56  БК  України  міститься  електронне 
посилання  на  відповідний  порядок  ведення  бухгалтер-
ського обліку операцій з виконання Державного бюджету 
України,  але  це  гіперпосилання  відкриває  Наказ  Мініс-
терства  фінансів  України  та  Державного  казначейства 
України «Про затвердження Порядку відображення у бух-
галтерському обліку операцій по виконанню державного 
бюджету» №  327  від  11.08.2008  року,  який  вже  втратив 
чинність [6]. Отже, в положеннях ч. 2 ст. 56 Бюджетного 
кодексу  України  –  основного  законодавчого  акта,  який 
є  центральним  актом  в  системі  правового  регулювання 
ведення  бухгалтерського  обліку  та  фінансової  звітності 
про  виконання  Державного  бюджету  України,  міститься 
відсильна норма та відповідне посилання на недійсний під-
законний  нормативно-правовий  акт. Ми  звертаємо  увагу 
на  те, що  це  є  грубим  порушенням  принципу  верховен-
ства права, який прямо закріплений у статті 8 Конституції 
України, а разом з ним ще й принципу правової визначе-
ності, який випливає з тлумачення принципу верховенства 
права. Такий принцип  закріплює, що правова норма має 
бути чітко прописаною та однозначною, а коли відповідна 
норма відсилає до недійсного нормативно-правового акта, 
це аж ніяк не можна визнати станом однозначності та чіт-
кості правової норми. З огляду на це ми звертаємо увагу, 
що потрібно негайно виправити дане гіперпосилання дер-
жателю  відповідної  електронно-інформаційної  системи 
(zakon.rada.gov.ua).

Окрім цього, слід відзначити, що чинним є Наказ Дер-
жавного казначейства України «Про затвердження Порядку 
відображення у бухгалтерському обліку операцій по вико-
нанню  державного  бюджету»  від  19.12.2019 №  356  [7]. 
Ми  вбачаємо  в  даному  випадку  пряме  порушення  зако-
нодавчого припису ч. 2 статті 56 БК України, адже в цій 
нормі  прямо  встановлено,  що  порядок  має  встановлю-
ватись  саме  Міністерством  фінансів  України,  а  не  Дер-
жавним  казначейством  України.  Конституція  України 
та  закони  України  встановлюють,  що  державні  органи 
влади  мають  діяти  в  порядку  та  у  межах,  передбачених 
законодавством.  Так  би  мовити,  для  державних  органів 
влади діє принцип «дозволено те, що прямо передбачено 
законом».  У  такому  разі  Державна  казначейська  служба 
України  вийшла  за  межі  своїх  повноважень,  чим  пору-
шила принцип верховенства права та принцип законності, 
адже норма ч. 2 статті 56 БК України є імперативною та не 
допускає неоднозначного тлумачення. З огляду на це наказ 
№  356  має  бути  скасований.  Потрібно  прийняти  новий 
порядок відображення у бухгалтерському обліку операцій 
з виконання Державного бюджету України, який має роз-
роблятися та прийматися виключно Міністерством фінан-
сів України.
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Отже, як показує аналіз положень лише перших ста-
тей  глави  10  Бюджетного  кодексу  України,  відповідні 
норми містять у собі критичні порушення нормативного 
законодавства. Такі порушення взагалі не можна допус-
кати.  У  наведених  вище  нормах  БК  України  міститься 
пряма колізійна норма, яка призводить до паралельного 
регулювання  одного  питання  двома  різними  законодав-
чими  актами.  На  нашу  думку,  перевага  має  надаватися 
саме  Бюджетному  кодексу  України  з  огляду  його  ста-
тус  спеціального  законодавчого  акта  в  системі  право-
вого регулювання бухгалтерського обліку та фінансової 
звітності  про  виконання Державного  бюджету України. 
Отже,  необхідно  виключити  з  ч.  1  ст.  2  Закону  Укра-
їни  «Про  бухгалтерський  облік  та  фінансову  звітність 
в Україні» положення про те, що дія цього Закону поши-

рюється  на  операції  з  виконання  державного  та  міс-
цевих  бюджетів  і  складання  фінансової  звітності  про 
виконання  бюджетів  з  урахуванням  бюджетного  зако-
нодавства.  Окрім  цього,  у  контексті  законодавчих  змін 
до  ч.  2  ст.  56  БК  України  першочерговим  є  прийняття 
законодавчо уповноваженим суб’єктом, яким є Міністер-
ство  фінансів України,  порядку  бухгалтерського  обліку 
та  звітності  про  виконання  бюджетів  замість  наявного 
наказу  Державного  казначейства  України  №  356,  який 
наразі  регулює дане питання. На нашу думку, потрібно 
розпочати доктринальну дискусію й з інших проблемних 
питань правового регулювання ведення бухгалтерського 
обліку й фінансової звітності про виконання Державного 
бюджету України, адже досі зазначеній темі не була при-
ділена належна увага з боку науковців.
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